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Kalocsa Város Önkormányzata
Bács-Kiskun megye

Kalocsa város Bács-Kiskun megyében, a Ka-
locsai kistérségben, a Duna közelében 

található. Kalocsa a Solti-síkság déli 
részén elterülő Kalocsai Sárköz 

központja, a Duna-Tisza köze 
legrégebbi városa. 

A város egyike a négy magyaror-
szági római katolikus érseki szék-
helynek. Legnevezetesebb épü-

le tei közé tartoznak a Kalocsai Fő-
székesegyház, az érseki palota és a 

csillagászati obszervatórium. Kalocsa 
Budapesttől délre, 110  km-re található, 

a Kalocsai Sárközben, az Alföldön. Mivel a 
Duna 5 km-re van a városközponttól, területére 

jellemző a szétterültség. Kalocsa a megye legsűrűbben 
lakott települése, legalacsonyabb pontja 94 m. A város területén 
talált legrégebbi leletek az. i. sz. 300 körüli kelta település nyomait 
idézik. Kalocsa, a Közép-Duna mente hangulatos városa, egyidős 
a magyar államisággal. 1000  év óta a magyar katolikusok egyik 
központja, egyházi műemlékei ezért páratlanok. A település híres 
a nevéhez fűződő fűszerpaprikáról, valamint a kalocsai hímzésről. 

Az önkormányzat Kft.-jén keresz tül üzemeltetett Vízimadár-

park és Szabadidő központ elne-
vezésű állatkertet alakított ki és tart 
fent 10  közfoglalkoztatottal, vala-
mint tankertnek nevezett 6  ha terü-
letét 7 közfoglalkoztatott segítségével 
művelte a 2013-as évben Minden prog-
ramban vannak kiemelkedő személyek, akik 
a szorgalmuk és tehetségük által állandó munkalehetőséghez 
jutnak közfoglalkoztatási szerződésük lejárta után. Kiemelkedő je-
lentőségű volt a 2013. évben tartott Vízimadárpark és Szabadidő 
Központ elnevezésű állatkertünk megnyitó rendezvénye, ahol 
közfoglalkoztatottak által készített rekeszek az állatoknak, jelző 
táblák és odúk voltak láthatóak. 2014. évre vonatkozó terveink kö-
zött van az állatkert további fejlesztése, tankertben fűszerpaprika 
és egyéb zöldségek, palánták termesztése.

Török Ferenc, polgármester

Örülök, hogy részt vehettem, és kikerültem a Vízimadárparkba, szeretek az ál-
latokkal foglalkozni, jó hogy végzettséghez jutottam, megtanultam az állatok 
gondozását és a növénytermesztésbe is beleláthattam. Bebizonyíthattam az 
elszántságomat és tehetségemet, így növelhettem az esélyét annak is, hogy a jö-
vőben állandó munkahelyhez jussak. Így még 20 000 Ft-tal emelkedhet a bérem. 
Jó program, mert új esélyt jelent annak, aki dolgozna és egy aktív kollektíva része 
lenne, mely termelő munkát végez.

Kalcsevics Klára, közfoglalkoztatott


